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Sz�cs Géza

Albert Ervin 
megérkezik a haláltáborba

1.) né morí

né morí elefassziv tzetti
itt ezt visszafele írom én
kankotallá tdamátlef ed tlöel tnim
mint leölt de feltámadt állatoknak
erév a ebétset rétassziv
visszatér testébe a vére

visszakapaszkodom a nyelv létráján
átbuk-dácsolok sorról sorra
arros lórros kolocsád-kubtá

Mint leoltott de visszakapcsolt állatoknak
ahogy
gyoha
nagyoha
ahogyan
visszatér a vére
si né
én is
nojav
vajon
visszajutok az elejére?
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2.) Amikor áldozati állat voltam

Ez én vagyok?
valaki elrabolt?

Ez itt én vagyok megkötözve?
Így kiabáltam
amikor áldozati állat voltam.
Aztán a kéményben gomolyogtam.

Mily furcsa lény az ember.

Hírét-nevét növelend�
útra kél a vándor:
s ahogy útra kél,

elképzeli: majdan
majd ha visszatér,

haja deresedni fog.
Haja deresedne.

Miel�tt a szíve még
szénné szenesedne.

All my temptations
all my nevetésem and temetésem
all my temetatiom
all my nevetatiom

rátok m
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Ádám Tamás

Csillag kocsonyásodik
Mert amit nem élsz át, azt is átéled,
véredben vándorútra indulnak
eltévedt vérrögök. Vagonokba préselt
testek áznak kutyatejes pocsolyában.
Talpak alatt hatágú csillag
kocsonyásodik, sárguló itatóspapír
rezeg nedves szemhéjon.
Feladhatatlan képeslapokon
azonosítható a tömegmagány.

Angyaltrombita szól halványuló
hajnalon. Csíkos rabruhában t�nik el
a hold, pusztul a lópokrócba csavart
lélek, pusztul a költészet. Centis
szögesdrót vonyít rekedten, ott
marad minden a nordhauseni
táborban, kövesed� lábfejek
eldobott cip�kben.

Csak befele látnak a nyálkás szemek;
belül sem kisebb az iszonyat.
Kiszámítható s m�vészi valamennyi
gyilkos mozdulat. Fénylik az emberi
sz�rb�l készült ecset. Akvarellen
fekete füstfelh�k úsznak, az ég vászna
türelmetlenül hasad.

Egyre n�nek, csontokból épülnek
fenséges hegyek. Mesteri
központozás, rideg technika az egész;
földb�l kiálló kezek a felkiáltójelek.
Itt indul, be is fejez�dik valami
fájdalmasan sustorgó,
értelmezhetetlen szövegfolyam.
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Gaál Zoltán

Szótlan néztük
Lázas gyorsasággal terjedt a suttogó hír
„Viszik a zsidókat!”

Mentek a Varga utcán
rendezetlen sorokban
a debreceni nagyállomás felé

Tízéves voltam akkor
Feln�ttek vettek körül
Nekem úgy tetszett
a dolgot helyénvalónak találják
talán örülnek is neki
A járdán állva
szótlan néztük
az úttest közepén némán baktató
magukba zárult embereket
Közelünkben haladtak el
de nagyon messze voltak t�lünk
Hogy vágóhídra hajtják �ket
nem sejtettem

Zsidó-udvarban laktunk
A legtöbb lakás
hirtelen megürült

Mintha egy gonosz tündér
suhintott volna
hatalmas varázsbottal

Elt�nt Évike
feketehajú vidám játszótársam szüleivel –
Klein néni is
magános öregasszony
ki engem óvodás koromban úgy imádott
hogy eljött az évzáró ünnepségre
„megtekinteni fellépésem” –
Elt�ntek szomszédaink –

Milliók t�ntek el
Nyomuk veszett

A b�nösöket elítélték
A zsidók gyógyíthatatlan sebet
a b�nrészesek lemoshatatlan szégyent örököltek



 

165165

Bíró József

Nemelégia is
(  -   Radnóti Miklós  emlékére   -  )

mársemnemtudom is
mársemnemértem is

–   :
márdehogynemértem is
márdehogynemtudom is

mártudom is
értem is
–   :

márértem is
tudom is

–   :

semminasemmit is
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Botos Ferenc

Koromszín úton
májusi napfény
kátrányszagú hamucsend
ez itt a rámpa

h�l� árnyékban
egy gyári márkajelzés
még olvasható

Kémlel�ablak
acélon koromszín ragyogás
mívesen kivésett bet�k
egyenként is gót csodák
jelzik a mindennapok sorát
a kémlel�ablak lemezén
mondják el h�lt lángok helyett
ki elfordítasz és rám nézhetsz
írva látod: Totenkopf SS

(Auschwitz , 2010)
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Börzsönyi Erika

Birkenau
A rámpán álltam
szikrázott felettem a nap,
s én hallottam, láttam
mindent: az érkez� szerelvények
zaját, a sikolyokat, a kék lengyel
ég alatt. Százezrek könnye
mosta tisztára a kavicsokat.
Felettem t�zött, szikrázott a nap.
Emlékezz és emlékeztess! – szólt
a hang. Elsírtam már
minden könnyemet.

2013. május 5.

Megkövesült az emlékezet
Megkövesült az emlékezet,
kézzel tapintható a fájdalom,
lecsorog a falakon:
a transzport megérkezett.
Képek, végig a sz�k folyosó
két oldalán, összenyomják
a teret, nincs menekvés,
mész el�re és végig úgy érzed:
elfogy a leveg�d, elhagy az élet.
Balra n�k, jobbra a férfiak.
Mellbe vág az ikerpár illedelmes
mosolya, tíz perccel haláluk el�tt,
örökre képbe forrva.

Oswiecim, 2013. május 6.
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Légrádi Gergely

Egy tánc
Mindig ugyanarra a zenére, ugyanazt.

– A nagyi azt mondta, elvetettél.

– Soha nem voltam terhes.

– Nekem mégis ezt mondta.

– A nagyi összevissza beszél.

– Én hiszek neki.

– És még mit hordott össze?

– Meg akartál tartani, de aztán összezavarodtál.

– És azt nem mondta, hogy miért?

– Azt nem.

– Akkor kérdezd meg t�le.

– Te mondd meg.

– Faggasd csak tovább �t.

– Én t�led szeretném hallani.

– Féltem.

– Mit�l?

– Minden gyerek odaveszett.

– A testvéreid?

– Igen.

– Te maradtál, egyedül?

– Igen.

– Tudták, mire készülsz?

– Nem.

– Csak akkor tudták meg, amikor már elhajtottál?

– Igen.

– Elhajtottál.

– Nem bírtam volna elviselni.

– Elhajtottál.

– Nem tehettem mást.

– Elhajtottál.

– El.

– A többiek közé, akik odavesztek.

– Sajnálom, kicsim.

– Hiányzol, anya.

– Te is nekem, kincsem.

Táncol, mindig ugyanarra a zenére, egyedül. Táncol és magában beszél.
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Appassionata
Már hajnalban felkelt. A  többiek még aludtak. Ilyenkor nem zongorázhatott. 

Csak lézengett. Azért, kicsim, mert a többiek felébrednének a zajra. Oldalvást 

rohantak be a szobába a reggeli fények. De hiszen ezek hangok és futamok, 

nem is zaj! Leny�gözte a látvány. Szemével követte a fényes csíkokat. Odaült a 

pianínóhoz. Kezeit óvatosan a fekete-fehér sereg fölé helyezte. Az ujjai némán 

siklottak a klaviatúrán. Csak körmeinek halk kocogása hallatszott, ahogy fi no-

man hozzá-hozzáért a billenty�khöz. Lehunyta a szemét.

Kilépett a függöny takarásából. A lakkcip�jét hallgatta, ahogy a zongoraszé-

kig kopogtak. Felemelkedtek a frakk szárnyai. Leült a zongorához. A közönség 

elcsöndesedett. Jobb kezével állított a zongoraszék magasságán. A  néz�téri 

fények halványodni kezdtek. Mintha csak erre várt volna, leszegte a fejét. A hall-

gatóság feszülten fi gyelt. Mély leveg�t vett. Mindenki az els� hangra várt. Ke-

zeit a billenty�k fölé helyezte. A világosító felhúzta a színpadi fényt. Billentésre 

emelte az ujjait. Vibráltak a porszemek a fénynyalábban. Lehunyta a szemét.

Az a néhány ember, aki a kávéházban üldögélt, tudomást sem vett róla. 

Cigarettára gyújtott. A vendégek beszélgettek és kávét kavargattak. Komótosan 

odalépett a pianínó mellé. A mennyezetre szerelt lámpák halvány fényt adtak. 

A zakó zsebéb�l el�vette a napszemüvegét. Lomhán gomolygott a füst az asz-

talok felett. Hosszan igazgatta az orrán. A f�pincért fi zetni hívták. Bemelegítette 

az ujjait, és jobb lábát a pedálok fölé helyezte. A cigaretta csonkja a szája szeg-

letében fi gyelt. A billenty�k felé nyúlt. Lehunyta a szemét.

Nem tudott elaludni. Ilyenkor zongorázni kezdett. Régi darabokat játszott 

el. Ahogy még otthon tanulta, kisgyerekként. Úgy képzelte, mindenki �t fogja 

hallgatni. Csend volt. Szomorú, kilátástalan csend. A  kültéri éjjeli lámpások 

fénye alig sz�r�dött be. Senki sem mocorgott. Valaki a szívverését számolta. 

� az oldalán feküdt. Mások a múltban találtak menedéket. Úgy érezte, itt a pil-

lanat. Most már mindenki rá fi gyel. Kezeit a billenty�k fölé helyezte. Egyszerre 

remegett meg csontig soványodott teste és a zongora. Csak úgy záporoztak a 

futamok. Azon az éjjelen senki sem aludt a lágerben.
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Petz György

Gyerekek
Gyerekek énekelnek:

Hull a pelyhes fehér hó,

mér’ nem habzol, nagyapó…

A gyerek fél az ötpeng�sével meg a bélyeggel. Még világháború el�tti, va-

lami Horthy vagy Hitler van rajta, nem igazán érti, de tudja, veszélyes lehet. 

1962–63 körüli id�szak.

– Náci! Náci! – üvölt föl a bérházba valaki. A gyerek fél, mi lesz ebb�l. – Ná-

cikám!

– Mama, hát lehet ezt?

– Igen. A Nándort így becézik. – H�ha!

Schwarz Zoli a legjobb barátom az óvodában. Aztán Szigeti lett, amit nem 

értettem, miért, mert utána is a legjobb barátom maradt. De anyukám meg-

kérdezte:

– Zolika, te zsidó vagy? Azért magyarosítottatok?

Zoli mintha azt felelte volna, hogy svábok. Az nálunk bogár, és nagy, rop-

pan, ha rálépünk. Az el�szobában föl kell gyújtani a villanyt, ha elmennek a 

vendégek, hogy eltakarodjanak. A  svábok. Pedig takarítunk hetente. Lehet, 

a közeli pékségb�l jönnek, vagy a Facskóéktól. Ott kilenc macska is van. De zsi-

dó egy sem. A földszinten igen, a Földényiék. Akiknek hülye a fi uk, pedig értel-

mes, de amikor elmegy, keresztül az udvaron, mindig rikolt egyet. Az anyukája 

meg van számozva. Régi tetoválás, férje az nincs. Péter meg nem is ismerte a 

papáját. Talán azért, mert olyan régen született, több mint tíz évvel el�ttem. Én 

ismerem az enyémet, az enyém nem keveredett el, és még evezni is elvisz a 

Dunára. Az övé zsidó volt, az istene magához hívta id� el�tt. Az enyém levente 

volt, és ezt megúszta. Pedig nagy az orra, ami nem mindig jó. Csak szaglás-

nál. De verekedésnél nem a legjobb. Beverik. Mint én a gyomorszáját – de � 

mondta, hogy üssek. Ne legyek áldozat, pipogya bárány, akit mindenki elver az 

oviban, és csak béget – megtanít bokszolni. Üssek! Én meg rossz helyre ütöt-

tem, azt mondta – kés�bb –, mert el�bb nem kapott leveg�t. Büszke rám! – azt 

mondta. Meg hogy végre!

Az óvodában viszont a radiátorhoz állítottak, hogy várjuk a javítóintézeti 

autót. Ha meg nem javulnék.

– Na, szorítsd meg! – szorítom a kezét. Mosolyog. Próbálom az ujját. Már-

már kitöröm, de meg sem kottyan neki. Nem tudok fájdalmat okozni, pedig 

hagyja magát. Ez talán játék. Pedig er�s vagyok – a gyomorszáját azért nem 

merem még egyszer…

– Apa, te zsidó vagy? – Nevet. Furán.

– Miért nincs nagyapám? – nem nevet. Neki nincsen apukája. A képen az a 

bajuszos bácsi csak a névadója. Még neve sincs. Szerencsére nekem van.



 

171171

– Másik nagyapám? – Nevet.

– Anyádat kérdezd – mondja.

– Apuka engem kitagadott – szól anya. – Nagyanyád, n�vérem meghalt az 

ostrom után, öcsém disszidált. Apukát kitelepítették, nem mentem vele. Aztán 

apádat választottam, aki nem köszönt neki kezitcsókolommal. Kitagadott. Pe-

dig jó ember volt, de féltem t�le. Még zsidót is mentett. Egy jeles színészünk 

anyósát, feleségét.

– De a te rokonságodból senkit – vágja oda apa.

– Nagybátyámnak annyit mondott, tessék, minek kellett zsidó n�t elvenni. 

Neki tényleg nem segített. A szerelmetes nagybátyámnak. De hagyjuk. A só-

gorn�je szintén zsidó emberhez ment, aki gazdag ügyvéd volt keszty�s inas-

sal, s aki tíz évvel volt fi atalabb a nagynénémnél. De csönd, err�l nem szabad 

tudni. Azokkal is megsz�nt a kapcsolata, pedig milyen közel laktak egymás-

hoz! Magának való volt apuka. Gyerekkori leveleimet – a helyesírási hibáimat 

kijavítva – visszaküldte nekem. Akadémiai helyesíró volt, okos, kétdiplomás 

ember, de olyan magának való. A világ igaza lehetne, de apád azt mondja, 

a világ gaza is. Mert kitagadott végül is minket. Horthysta erkölcsrendészetis 

rend�rtiszt volt elvégre, nem lehetett neki se könny�. Sok úri b�nöz�, rossz-

lányok…

Na, ez a nagyapám az, aki három évre a nagyapám lett. Édesapám halála 

után már találkoztunk. Mondta, hogy � nem antiszemita. És a tévében, rádió-

ban, újságban, irodalomban, politikában mindig megjegyezte, hogy ki zsidó, 

ki nem. Bonyolult névlevezetéseket, alkati sajátosságokat, beszédmódot vett 

fi gyelembe. Nem bántóan, de folyvást megjegyezte. Ugyanakkor megmutatta a 

színészóriás köszön�levelét.

Nagyapámat a népbíróság elé idézve majdnem kivégezték. De fegyverrel 

mehetett, és azzal is jöhetett el végül. A kitelepítésre kés�bb került sor, azt nem 

úszhatta meg. Amikor jó pontot szerezhetett volna azzal a köszön�levéllel az 

igazolási eljárás során – de be se mutatta.

Talán jobb is, hogy meghalt 1972-ben, és nem tehetett megjegyzéseket 

refl ektorszem� gimis barátn�mre, akivel én egy Ady–Léda kapcsolatot éltem 

meg apró címletekben, de mintha valamennyi gesztusunkra mázsás-játékos 

súlyok tapadtak volna.

Gyerekek énekeltek:

A múltat végképp eltörölni

rabszolgahad indulj velünk;

a Föld fog sarkából kid�lni,

senkik vagyunk s minden leszünk.

Gyerekek játszanak a grundon. Cowboyosat, Robin Hood-osat, orosz–né-

met zsidósat, de ez utóbbit nem akartak, mármint táborosat nem, ahol nincs 

küzdés. Áldozat senki nem akar lenni. A rábeszélés nem segít. A játék folyvást 

hiteltelen. Ellenfeles, ellenséges, de nem krematóriumos. Köze sincs a történe-

lemhez. Meseszer�, ami után cserélhetnek is. Ahol áldozat van, ott nincs játék, 

ott nincs élet, ott halál van. A gyerekek mindig életet játszanak, akkor is, ha 

most le kell buknom, mert eltaláltak.
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Rojkó Annamária

Százezer svájci frank 
Aschner Lipótért

Aschner Lipót húszesztend�s korától, 1892-t�l 

1952-ig, hatvan éven keresztül dolgozott az 

Egyesült Izzóban. Mai kifejezéssel élve, a „top-

menedzserek” különleges képességével rendel-

kezett. Karrierjét alulról kezdte, és végigjárva a 

ranglétrát, az egykori kistisztvisel�b�l 1921-re 

a gyár vezérigazgatója lett. Az 1930-as években 

a gyáripar „enfant terrible-jeként” – „fenegye-

rekeként” emlegették, aki gondolkodásban, 

kreativitásban és ötletekben messze megel�zte 

tárgyalópartnereit. A  kulturális és sportéletet, 

valamint a szociális ellátást érint� egyedülálló 

beruházásaival, mecénási tevékenységével nem 

csupán a gyárban dolgozó több ezer munkás és 

tisztvisel�, hanem Újpest és Magyarország szá-

mára is jelent�s értéket teremtett. Üzleti érzé-

kével és racionalitásával egyaránt kiemelkedett 

a hazai gyáriparosok sorából, a hazai zsidóság 

– a hitközségek, kulturális és segélyszervezetek – egyik legnagyobb támogatója 

volt. A  háborút megel�z� évek politikai eseményeinek következményei ellen 

igyekezett felvenni a harcot, és megvédte érintett kollégáit, de 1944. március 

19. után ez már nem sikerült, s�t magát sem védhette meg.

A gyár védelmében. 1939-ben – abban az évben, amikor az újpesti szék-

hely� gyár már több mint 25 millió darab izzólámpát gyártott, és 17 millió pen-

g�s exportjával megel�zte a korábban piacvezet� Philipset – Magyarországon 

hatályba lépett az 1939/IV. törvény, azaz a második zsidótörvény. „A  zsidók 

közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” szóló, május 5-én meg-

jelent jogszabály 12%-ban állapította meg az ipari és kereskedelmi vállatoknál 

dolgozó zsidók arányát. Aschner Lipót, a gyár vezérigazgatója sajátos huszár-

vágással tett eleget az el�írásnak. A Tungsram zsidó származású dolgozóinak 

elbocsátása helyett munkafelvételt hirdetett nem-zsidók számára; a  jogsza-

bálynak eleget téve, így növelve meg ez utóbbiak arányát.

Az 1930-as évtized végére az Egyesült Izzó a kontinens multinacionális 

konszernjévé vált. A  gyárcsoport 15 termel� vállalatból állt, 30 önálló és 50 

bizományosi kereskedelmi külképviselettel rendelkezett. A cég vezérképvisele-

tét az Egyesült Államokban a General Electric látta el. Az Osram, a Philips és a 

Tungsram részvényátadásokkal fi nanszírozta az egymástól megszerzett szaba-

dalmakat és licenceket. Ily módon a világ legjelent�sebb lámpagyáraiban bo-

Aschner Lipót 

az 1910-es években
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nyolult kereszttulajdonlá-

sok alakultak ki.

A  kiterjedt gazdasági 

és társadalmi kapcsola-

tokkal rendelkez� Asch-

ner tisztában volt a világ-

politikai helyzettel. Tudta, 

hogy bármelyik pillanat-

ban kitörhet a háború. 

Kivándorolhatott vol-

na, mégis maradt. 1939 

szeptemberére érvényes 

hajójegye volt a Queen 

Mary nev� óceánjáróra, amellyel a New York-i világkiállításra kívánt eljutni. Az 

utazás híre az akkor már New Yorkban él� Sternberg Lászlóhoz is eljutott, aki 

1939. január 8-án keltezett magánlevelében így írt:

„Mélyen tisztelt Elnök Úr! […] �szinte örömmel tölt el az a hír, hogy […] 

a világkiállítás alkalmából abban a szerencsében lesz részem, hogy Elnök Urat 

és becses családját itt New Yorkban köszöntsem, s éppen ezért már most arra 

kérem Elnök Urat, hogy majd az érkezésük id�pontjáról engem értesíttetni 

szíveskedjék.

Maradok alázatos tisztel�je az Elnök úrnak: Sternberg Laci”

Sternberg László a korszak ismert labdarúgója volt. Amat�rként kezdte 

pályáját, majd húszéves korában, 1925-ben Olaszországba szerz�dött profi  

játékosnak. El�ször az US Novese, majd az Andrea Doria csapatában szerepelt 

egy-egy idényen át. Közben Magyarországon is elindult a profi  bajnokság, és 

1927-ben hazatért. Egy idényt az Újpestnél töltött, és harmadik lett a csapattal. 

1928-ban az Egyesült Államokba szerz�dött, a New York Hakoahhoz, ahol egy 

csapatban játszott Eisenhoffer Józseffel, Fischer Lajossal és Grósz Dezs�vel. 

1929-ben a Hakoah megnyerte az US Open kupát a St. Louis Madison Kennels 

ellen. A  következ� három idényben a Brooklyn Hakoah együttesében szere-

pelt. 1932-ben megsz�nt az amerikai liga, és Sternberg hazatért az Újpesthez, 

amellyel két bajnoki címet és két ezüstérmet szerzett. 1936-ban Franciaország-

ba igazolt, a Red Star Paris csapatához. Itt még egy idényt játszott, és vissza-

vonult az aktív labdarúgástól. 1928 és 1936 között 19 alkalommal szerepelt a 

válogatottban. Tagja volt az 1934-es olaszországi világbajnokságon részt vev� 

csapatnak.

Az 1937–38-as szezonban az Újpest vezet�edz�jeként dolgozott, majd visz-

szatért az Egyesült Államokba. 1982-ben, 77 éves korában hunyt el.

Aschner Lipót az UTE elnökeként jól ismerte egykori játékosát és csapatá-

nak edz�jét, akinek kedves és udvarias soraira 1939. január 24-én válaszolt, 

és egy mondat erejéig megemlítette: „Ha a világkiállításra Amerikába utazunk, 

természetesen alkalmat fogunk keresni arra, hogy Önökkel összejöhessünk.”

A vezérigazgató végül lemondta az utat, mert aggódott, hogy nem tud majd 

visszatérni. A történések �t igazolták: 1939. szeptember 1-jén – a második vi-

lágháború kitörésének napján – a Queen Mary elindult New York felé. Amikor 

kikötött, a kapitány azt az utasítást kapta, hogy várja be a másik két tenger-

Az Egyesült Izzó újpesti gyártelepe
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járót, a francia Normandie-t és 

a Queen Elizabethet. Az angol 

felségjel� hajókat Ausztráliába 

vezényelték, ahol mindkett�t 

katonai csapatszállítóvá alakí-

tották át.

A toloncháztól Mauthau-

senig. A  következ� években 

a háború elérte Magyarorszá-

got, Újpestet, és a következ-

mények alól az izraelita vallá-

sú Aschner sem mentesült.

1942 tavaszán a Tungs-

ram dolgozói közül százötven 

munkást és mérnököt vonul-

tattak be munkaszolgálatra – zsidókat, antifasisztákat és a szociáldemokrata 

párt tagjait. A vezérigazgató életkora miatt mentesült a behívás alól.

1943 tavaszán Németország hadi megrendelést kívánt adni a gyárnak egy 

speciális rádiócs� gyártására. A  cégvezetés akkoriban az ismeretlen gyártás-

technológiára és a termelési telítettségre hivatkozva még nemet mert monda-

ni. 1944. március 19-én – Magyarország német megszállásának els� napján – 

azonban, már senki, semmire nem mondhatott nemet. A  73 éves Aschner 

Lipótot a Gestapo el�bb a városparancsnokságra, majd a toloncházba hurcolta. 

Dr. Szita Szabolcs történész kutatásai szerint, Aschnert az els� transzporttal, 

március 26-án kés� este, egy német szabadságos vonathoz kapcsolt vasúti 

személykocsiban vitték Ausztriába, a Bécshez közeli oberlanzendorfi  lágerbe. 

Ugyanebbe a csoportba sorolták a hazai nagyt�kések közül Chorin Ferencet, 

Kornfeld Pált, Budai Goldberger Leót, valamint Andorka Rudolf tábornokot, 

Baranyai Lipótot, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, Laky Dezs� egyetemi 

tanárt, volt minisztert, Lenkey Géza ezredest, Perlaky György képvisel�t, Szent-

iványi Lajos képvisel�t, Lajos Iván pécsi tanárt és Parragi Györgyöt újságírót, 

parlamenti képvisel�t, a  Magyar Nemzet publicistáját. A  tábor parancsnoka 

Schmidt SS-Untersturmführer volt, az �rség SS-katonákból és új „volksdeutsch” 

(„népi-német”) önkéntesekb�l állt.

A mintegy félszáz f�b�l álló csoportot három részre osztották. Elkülönítet-

ték a n�ket, a zsidónak min�sülteket és az árjákat. A foglyok az els� héten nem 

tudták, hogy hova érkeztek.

A letartóztatások ellen a Sztójay-kormány és Horthy Miklós kormányzó sem 

tiltakozott. Egyetlen alsóházi képvisel�, Közi-Horváth József katolikus pap, 

teológus vetette fel a parlament március 22-i ülésén a letartóztatásokat és 

az alkotmányos rend megsértését. Tasnádi-Nagy András képvisel�házi elnök 

azonban a házszabályokkal ellentétesnek nyilvánította a gy�ri képvisel� hozzá-

szólását, akit képvisel�társai is lehurrogtak.

Egy héttel az els� transzport után, teherautón érkezett Budapestr�l Ober-

lanzendorfba a magyar arisztokratákból, képvisel�kb�l, szociáldemokrata 

vezet�kb�l és zsidónak min�sült személyekb�l álló következ� csoport: Sigray 

1939. szeptember 1-jén a Queen Mary utoljára 

szállított polgári utasokat Európából az Egyesült 

Államokba. Aschner Lipót nem szállt fel a hajóra
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Antal gróf, Apponyi György gróf, Szapáry Antal gróf, Rassay Károly képvisel�, 

lapszerkeszt�, Peyer Károly és Buchinger Manó szociáldemokrata politikusok, 

Fellner Frigyes nyugalmazott egyetemi tanár és Kornfeld Móric báró. Ott volt 

Sombor-Schweinitzer Józsefné (a  budapesti rend�r-f�kapitányság politikai 

rendészeti osztálya vezet�jének felesége) és Andrássy Mihályné grófn�, Károlyi 

Gyula egykori miniszterelnök leánya. Nem maradt el a Budapesten �rizetbe vett 

olaszok, lengyelek és a magyar vidék képviselete sem.

Aschner Lipótot hat héttel kés�bb, 1944. május 5-én szállították át a fels�- 

ausztriai, Linz melletti Mauthausenbe. A  mauthauseni koncentrációs tábort 

1938-ban a német nemzetiszocialista kormány ellenz�inek „véd��rizete” cél-

jából létesítették. Az els� magyar foglyok érkezésekor már hat éve m�ködött. 

Ez a láger a k�bányájában végzett brutális munka és az �rszemélyzet szadista 

módszerei miatt vált hírhedtté. Fennállása alatt az odaszállított 199 404 fogoly-

ból 119 000 meghalt.

Aschner egyetlen levele vagy visszaemlékezése sem maradt fenn arról a hét 

hónapról, amit Mauthausenben töltött. Kés�bbi svájci tartózkodása alatt, majd 

a hazatérése után, egyetlen nyilvános nyilatkozatában sem utalt arra, hogy sza-

badságában korlátozva volt és kényszermunkát végzett.

1946 decemberében egy régi „izzós” szakmunkás fi ától, bizonyos Klein 

Banditól érkezett levél az akkor Genfben tartózkodó Aschner Lipóthoz, szállo-

dai címére. Ebben egyetlen mondat utal arra, hogy a levél írója Újpesten talál-

kozott Aschner egyik unokaöccsével, Miklóssal, aki „elmesélte, hogy egy írást 

tetszett hazajuttatni, hogy egy mosodában tetszik dolgozni, öt deka kenyér a 

napi étel, és egy üres vízlötty”.

Ugyanabban az évben egy olasz nyelv� svájci lapban Virrasztás a homály-

ban címmel megjelent egy személyes hangú írás a mauthauseni táborról. 

A cikk szerz�je név szerint említi az id�s foglyot: „Itt volt a 73 éves Aschner Li-

pót (Leopoldo Aschner) is, a magyar nagyiparos, aki minden reggel megélezte 

acélszerszámait, amelyeket nap mint nap magával hordott a mez�gazdasági 

munkába. Esténként, amikor visszatért, a  teste végtelenül elgyötört volt, de 

szelleme nem tört meg: megingathatatlanul friss és élénk volt. Ilyenkor karon 

fogott és terveir�l mesélt, amelyekkel meg akarta javítani a munkások életét. 

Nagyon lelkes és buzgó volt.”

Nádass József – egykori bajtárs – 1946. december 13-án, a budapesti Vi-

segrádi u. 5/b szám alól keltezett levelét az alábbi mondatokkal kezdi:

„Kedves Lipót bátyám!

Kétségtelenül meglepetés – ugyebár – hogy valaki, akit két év el�tt látott és 

hallott utoljára, abban a ronda 24-es barakkban, íme jelentkezik. Feny� Maxi 

hozott magától, kedves Lipót bátyám üdvözletet és én hat-nyolc hete, amióta � 

visszaérkezett, készül�döm, hogy levelet írjak. De annyira tele vagyok munká-

val minisztériumban, újságnál stb., hogy nem tudtam id�t szakítani. Pedig hát 

sokszor, igazán sokszor gondoltam önre, örömmel gondoltam, hiszen egyike 

volt azoknak a keveseknek, akik ott Mauthausenben, a nagyon nehéz viszonyok 

között is, meg tudta �rizni az emberi méltóságát. Ha a deportálásról bárhol is 

szó esik, mindig és mindenütt elmondom, hogy 73 éves kora ellenére akadt 

egy Aschner Lipót, aki oly keményen tartotta magát, ahogyan fi atal, javakora-

beli férfi ak sem.”
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A titkos akció. A vezérigazgató nélkül maradt Egyesült Izzóban Bay Zol-

tán és Jankovich Dénes vitte tovább az ügyeket. Bay a m�szaki-fejlesztési, 

Jankovich a kereskedelmi és adminisztratív területet irányította. Amikor 1944 

márciusában a németek – immár a Magyar Honvédség támogatásával – ismét 

hadi megrendeléssel jelentkeztek, a vállalat vezetésének engednie kellett. Az 

újpesti anyavállalat az igényelt rádiócsövek gyártásával azonban nem az újpes-

ti, hanem a bécsi gyárát bízta meg.

Szakmai munkája mellett, a  gyár két vezet�je azonnal tárgyalásokba és 

levelezésbe kezdett Aschner Lipót kiszabadítása érdekében. Bay Zoltán és 

Jankovich gróf a legnagyobb titokban léptek kapcsolatba Andreas Ernst Kurt 

Becher SS-ezredessel. A  német tiszt 1944. március 19-ét�l, Magyarország 

megszállását követ�en, az SS gazdasági budapesti kirendeltségének elnöke-

ként tevékenykedett. E szervezet feladata a magyarországi zsidók vagyonának 

kisajátítsa volt. Becher „embervásárlással” is foglalkozott: hatalmas összege-

kért vállalta, hogy bizonyos személyeket kihozat a koncentrációs táborokból. 

A Tungsram vezet�i megbízást adtak Aschner kimentésére, Becher pedig az 

akció lebonyolítását egyik bels� emberére, Stapenhorst SS-Hauptsturmführer-

re bízta. A németekkel való üzletkötést Lazare Grod, a Tungsram A. G. Zürich 

igazgatója vállalta magára.

A Grod és az újpesti vezet�k közötti levélváltás a cenzúra miatt virágnyel-

ven folyt. Aschner Lipótot mint „fl uorescens lámpát” emlegették. Amikor a tár-

gyalások kezdetén az a téves hír terjedt el, hogy a lágerben Aschner meghalt, 

levelükben úgy fogalmaztak: „a fl uorescens lámpa elvesztette az élettartamát”. 

Kés�bb korrigálták az információt: „a  svájci mérnökök a fl uorescens lámpát 

újra megvizsgálva jónak találják. A tárgyalások folytathatók.”

Aschner Lipótot 1944. december 18-án hajnalban kocsival vitték St. Marga-

rethenbe, a svájci határhoz, ahol Lazare Grod a németeknek átadta a 100 000 

svájci frank érték� csekket. A  pénzutalványért cserébe a foglyot szabadon 

engedték. Az összeget a Tungsram A. G. Zürich bocsátotta rendelkezésre. 

A 100 000 frank végül sohasem került német kézbe. A német kapituláció után 

a svájci Szövetségi Tanács minden német vagyont mint „zsákmány javakat” 

zárolt, a Schweizerische Verrechungsstelle emiatt zárolta a csekket is.

1945 májusában a Tungsram A. G. Zürich levélben érdekl�dött a tanácsnál 

letétbe került összeg sorsáról. Álláspontjuk szerint a kifi zetés kényszerhelyzet-

ben történt, ezért igényt 

tartanak a pénzre. (Érde-

kesség, hogy a Pesti T�zs-

de cím� lap 1948.(!) január 

14-i száma – a hírforrás 

megjelölése nélkül – közli, 

hogy „a  berni német gyá-

rakat kutató amerikai iroda 

nyomára bukkant annak a 

100 000 svájci franknak, 

amelyet annak idején az 

amerikaiak (!) fi zettek ki a 

Gestapónak, hogy Aschner 

A mauthauseni koncentrációs táborból kiváltott 

Aschner Lipótról 1944. december 14-én, 

a Gestapo által készített felvételek
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Lipótot, az Egyesült Izzó vezérigazgatóját, a  mauthauseni haláltáborból ki-

szabadítsák. Valamilyen elnézés folytán a németek ezt az összeget nem disz-

pontálták el Svájcból. Az USA-hatóságok a váltságdíjat természetesen zár alá 

vették.”)

1944. december 20-án – két nappal szabadulása után – Aschner Lipót egy 

német nyelv� levélben tudatta feleségével, hogy megérkezett Zürichbe. A ko-

rábban vele történtekr�l nem számolt be, de azt írta, hogy jó a hangulata és 

az étvágya. Megnézette a cukrát, amelynek laborlelete negatív, ennek ellenére 

kevés édességet fogyaszt. Levelében arról is írt, hogy hamarosan továbbutazik 

Genfbe, ahol tervei szerint 2–4 hétig kell maradnia. „Remélem, hogy a háború 

végén szerencsésen találkozunk. Nyugodtak lehettek, mert már most Eldorá-

dóban érzem magam” – írta nehezen olvasható bet�ivel. A  kézírásos levelet 

a „Lipicsók” formulával zárta. E levélnek csupán a piszkozata maradt fenn, az 

eredeti elkallódott, sohasem kapta meg a család.

Gyógykezelés Svájcban. Aschner 

egyel�re Svájcban maradt; Genfben, 

a  Hotel Richemond-ban bérelt szobát. 

A  vezérigazgató elhurcolása óta nem 

kapott híreket feleségér�l, fi áról és 

annak családjáról. Nem tudhatta, hogy 

ez id� alatt Aschnernét Bay Zoltán sa-

ját rokonaként, „vidéki nagynénjeként” 

rejtegette, fi uk, Aschner Pál munka-

szolgálatot teljesített, felesége kisfi ával 

hazaköltözött a szüleihez a Felvidékre, 

ahonnan a vidéki zsidóság deportálása 

el�tti utolsó napokban hozták vissza 

�ket Budapestre. Az Egyesült Izzó ve-

zérigazgatója svájci gyógyulása alatt 

megkezdte a gyárral kapcsolatos ügyek 

intézését. Diplomáciai kapcsolatok hí-

ján Bukaresten keresztül megkereste 

a Magyarországi Zsidók Szervezetét, 

hogy információt kérjen a családjáról 

és az Egyesült Izzó ipartelepeinek állapotáról. A  levél célba ért, Aschner Pál 

azonnal elküldte válaszát, de az nem érkezett vissza az édesapjához:

„Magyarországi Zsidók Szervezete

Sternfeld úr kezéhez,

Budapest VII., Síp u. 12. II. 34.

Köszönettel vettem folyó hó 12-én kelt mindkét levelüket, melyek sze-

rint egyrészt édesapám (Genf, Hotel Richemond), másrészt Fischer Vilmos 

úr (Bucarest–Genf) érdekl�dnek magam és családom iránt. Sajnos a postai 

kézbesítés jelenlegi nehézségei miatt ezek a levelek olyan id�pontban jutottak 

kezemhez, hogy lehetetlen volt az Önök által megadott terminus el�tt a választ 

Önökhöz eljuttatni és ezért ezt ezúton teszem meg, abban a reményben, hogy 

Önöknek módjukban lesz azt az érdekl�d�khöz eljuttatni.

Aschner genfi szálláshelye 

1944. december végét�l 1947 júniusáig 

a genfi Hotel Richemond volt
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Kérem tehát az érdekl�d�kkel közölni, hogy úgy magam, mint feleségem 

és kisfi am, továbbá édesanyám, Aschner Lipótné, jól vagyunk, egészségesek 

vagyunk, az Egyesült Izzó újpesti gyártelepén lakunk jelenleg. Az Egyesült Izzó 

újpesti gyártelepe sértetlen állapotban van, abban részleges üzem folyik és a 

régi, édesapám által ismert vezet�ség a helyén van.

A  rend kedvéért megjegyzem, hogy Wohl Hugó úr, az Orion rádiógyár 

igazgatója, volt szíves vállalni, hogy Önöket felkeresi és fentieket Önökkel szó-

belileg is közli.

Szívességüket hálás köszönetet mondva vagyok: Aschner Pál”

Fiától és feleségét�l csak 1945 nyarán kapta meg az els� magánlevelet, de 

akadtak, akik számára Aschner Lipót svájci holléte nem maradt titokban. Alig 

egy hónappal(!) azután, hogy kiszabadult a koncentrációs táborból – egy fenn-

maradt dokumentum szerint – adományt küldött a caux-i menekülteknek. Az 

összeg nagyságáról nem tudunk, ám a köszön�levélben ez áll:

„Caux, 1945. január 25.

Igen tisztelt Vezérigazgató Úr!

Szíves pénzadományát dr. Kahan Nison úr útján megkaptuk és engedje 

meg, hogy jótékony segítségéért táborunk összes lakója nevében köszönetet 

mondjak.

Amennyiben a felosztás tekintetében valamelyes kívánságai volnának, 

például meghatározná nemzetiségét a részesítend� menekülteknek, vagy 

valamely célokat kívánna megszabni, úgy kérem erre vonatkozó nagybecs� 

értesítését.

Jóságáért újból �szinte köszönetet mondva, vagyok a legjobb kívánságok-

kal mindenkor igaz híve: dr. Polgár György”

A caux-i menekültek története a magyarországi holokauszt egyik különle-

ges fejezete, amely az úgynevezett „Kasztner-vonat” néven vált ismertté.

1944. június 29-én 1684 gazdag, illetve neves magyar és lengyel zsidó 

személyiség, vallási vezet�, családtagjaik és cionista fi atalok töltötték meg azt 

a vonatot, amely az Adolf Eichmann és Kasztner Rezs� ügyvéd, a Budapesti 

Ment�bizottság alelnöke közötti alku eredményeként elindult Svájcba. Eich-

mann (aki budapesti tartózkodása idején éppen Aschner Lipót rózsadombi 

villájában rendezkedett be) hozzájárult, hogy fejenként ezer dollárért kienged 

egy szerelvényt Magyarországról. Kasztner a gazdagabb jelentkez�kt�l öt-tíz-

ezer dollárt kért, hogy a Palesztinába kivándorolni készül� szegény fi atalok is 

felszállhassanak a vonatra. A különvonat végállomása nem Svájcban, hanem a 

számukra el�készített bergen-belseni „magyar táborban” (Ungornlager) volt. Az 

utasok egy részét a németek augusztus 21-én átkísérték a német–svájci hatá-

ron, a többiek december els� napjaiban ugyancsak kiszabadultak.

A svájci menekültcsoportot a kissé lepusztult, korábban hotelként m�köd� 

Caux-palotában helyezték el; ott kellett kivárniuk a háború végét. Számukra 

küldött pénzadományt 1945 januárjában a Genfben tartózkodó Aschner Lipót.

Feleségéhez 1945. június 20-án, Genfb�l írt levelében Aschner arról tudó-

sít, hogy a deportálás kilenc hónapja alatt korábbi, 78 kg-os súlyából 18 kilót 

veszített. 1944 decemberében általános orvosi vizsgálatnak vetette alá magát. 

A kúra kímél� életmódból és speciális diétából állt, majd három hétig a Zürich 

melletti Badenben gyógyíttatta a jobb lábában kiújult reumáját. Fél év alatt si-
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került 16 kg-ot visszahíznia. „Soha annyi orvossal nem volt dolgom, mint mos-

tan – írja levelében –, de én egészségesen akarok hazatérni a reám váró nagy 

feladatok teljesítésére. Kit�n�en érzem magam, korán kelek, még korábban 

fekszem, olvasok sokat. […] Rengeteg postám van, az egész világból számtalan 

sürgönyt kaptam megmenekülésem alkalmából, és most is rengetegen érdek-

l�dnek otthoni és fogolytáborokban lév� hozzátartozóik fel�l.”

Aschner 1945. június 20-án kelt levelében néhány megnyugtató sort is írt 

családjának: „[…] Magyarországgal szemben hermetikusan el vagyunk zárva, 

de remélem, nem sokáig már. Rólatok az els� megbízható hírt március 20-án 

Sinigalliától kaptam, már kétségbe voltam esve sorsotok miatt. […] Annyit tu-

dok, és ez a f� és mindennél fontosabb, hogy egészségesek vagytok mindany-

nyian és az Izzóban laktok, bizonyára azért, mert lakásunkról mindent elvittek, 

csak türelem, semmi izgalom!”

Levelek otthonról. 1945 júniusától elkerülték egymást a levelek, és a 

bizonytalan postai szállítás mellett gyakran egy-egy segélyszervezetre vagy is-

mer�sre bízták a kézbesítést.

1945. július 19-én Aschner a családtagok és a gyár sorsáról érdekl�dött 

feleségét�l:

„Szeretném megtudni rokonaink, barátaink, kollégáink sorsát, továbbá az 

újpesti gyárat valóban leszerelték és elvitték, ami baj volna, de még mindig 

nem szerencsétlenség, mert be lehet hozni. Nagyon szeretném, ha idejutnátok, 

már beleéltem magam a gondolatba, hogy legalább itt leszünk együtt, ha már 

én egyel�re nem mehetek haza. Annyi ruhát hozzatok, amennyit lehet kapni, 

csak nagyon drága sc. [svájci] frankban és kupon (jegy) kell hozzá. De azért 

mindent kapni lehet.

Sok, sok puszi mindnyájatoknak, szeret� Lipid”

Több, korábban elveszett üzenet után ez a levél végre célhoz ért. A család 

nem késlekedett a válasszal:

„Újpest, 1945. VII. 11.

Drága Édesapa!

Kimondhatatlanul örültünk VI. 20–22-i várva várt, els� levelednek. Szeret-

nénk legel�ször is válaszolni kérdéseidre. Giza, Lili és az egyik gyerek (Tomi) 

jól vannak, úgyszintén Kari, Samu, Janiék, Manóék, Lujzáék, Béláék, Árpiék. 

Dr. Neményi, Á. Walden, Zala. Nincs hír Gáborról, Hirschbein, Róna, Kis Z. 

[…]-ról. S�t, szegény Hirschbeinné is elpusztult, a gyerek most jó barátoknál 

van. Megvan Nádas [Aschner Lipót titkárn�je], férjhez ment Siegmund nev� 

derék és értelmes úrhoz. Elpusztultak többek közt Heged�sék, dr. Huszár. 

A  fi atalok közül van hír Mikir�l [Aschner egyik unokaöccse], Jakubi Jen� 

tegnap érkezett meg. Dodóékat a nyáron vitték el, nem tudunk róluk, Klári 

megvan, itthon. A  barátok nagy része él, Stein Emil [a Kereskedelmi Bank 

vezérigazgatója] meghalt, úgyszintén Goldberger Leó [a Goldberger-gyár el-

nök-vezérigazgatója], Hiller [József, az Aluérc vezérigazgatója] stb. A pestiek 

sokkal szerencsésebben vészelték át ezeket az id�ket, mint a vidékiek. Így 

aránylag nem nagy a veszteség ösmer�seid körében. Parragival, Halmival 

találkoztam, elmesélték együttlétetek történetét. Peyer Károly is megérkezett, 

de még sokan vannak távol.
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Magunkról annyit mondhatok, hogy teljesen egészségesek vagyunk. Anya 

elég sokat fogyott, nehezen tud visszahízni, de � is teljesen rendben van. A gye-

rek [Aschner András] kifogástalanul fejl�dik. Az tulajdonképpen nem is érdekes. 

Hogyan menekültünk meg? Sorsunk ugyanaz volt, mint sok más százezreké. 

A villát a németek kifosztották. Az épület egyébként ép. Bútoraink se nagyon 

maradtak, azért lakunk itt, ahol születtem, és ahol a gyáriak jóvoltából két 

szobát és a gardróbot megkaptuk a gyerek számára. A Trombitás utcai lakás 

a házzal együtt teljesen elpusztult, el�zetesen persze a németek azt is kifosz-

tották. Sok holmink ezek után nem maradt, de van annyi, hogy a legszüksége-

sebbeket fedezze. Megélhetési gondunk nincs, ennivalót kapni, kb. a békeárak 

százszorosáért, de a fi zetések ezzel némiképpen arányban állanak. Fizetésem 

ma havi 12 000 –, P mint a csepeli gyár ügyvezet� igazgatója. [Neményi] Jóska 

pl. 15 000-t kap mint vezérig. Az Izzó is folyósít + Anyának havi 6000 P-t és ez 

élelemre elegend�. A mai kurzus alapján 18 000 P megfelel 120–125 sv. fr-nak.

Megmaradt vagyontárgyainkhoz nem férünk hozzá, kormányrendeletek 

és intézkedések ezt lehetetlenné teszik, de azért akad megoldás, hogy a leg-

szükségesebben felül egyet és mást vásárolhatunk, ha szükség van rá. Béláék 

aránylag jól és szerencsésen úszták meg anyagilag. Annak hangsúlyozásával, 

hogy valóban nem szenvedtünk hiányt, mégis megemlítem, hogy ha techni-

kailag megoldható, juttass ide egy kisebb sv. fr. összeget. Az el�bb említett 

kurzus alapján ugyanis még a legszerényebb összeg is hosszú hónapokra nyújt 

segítséget. Természetesen csak abban az esetben, ha ez Neked nem okoz 

komplikációt, mert hiszen számunkra ez nem létkérdés.

Február végén jöttünk ide [az Izzó igazgatói villájába] lakni, Anya már el�bb 

itt volt, és akkor azonnal beszéltem Fischmann-nal, Bay-jal, Jankovich-csal, 

közölvén a Te intenciódat velem kapcsolatban. De az üzem akkor még állt, 

árvízkár következtében, így kérésemet nem tudták azonnal elintézni. F�leg 

Fischmann aggályoskodott. Hivatkozott f�leg Pintér- és Paulusz-féle utasítá-

sokra, valamint Helfgott-félékre, akiknek ma kétségkívül komoly beleszólásuk 

van az ügyvitelbe. Egy kés�bbi id�pontban akarnak ismét beszélni az ügyr�l, 

de aztán elkezd�dött a telep leszerelése, ami kb. 2 hónapon át tartott. Tétlenül 

nem ülhettem, viszont érthet�nek találtam, hogy nem engem fognak új ember-

ként alkalmazni, ha sok régi embernek kénytelenek felmondani. Visszamentem 

tehát Csepelre, bár oda most is csak kevés és f�leg érzelmi szál f�z. Felel�snek 

érzem magam egynéhány kollégáért, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek 

volna, ha ezekben hagyom �ket. Szén, illetve vagon hiánya miatt csak töre-

dékkapacitással tudunk dolgozni, de dolgozunk, és ez a f�. Remélhet�leg az 

Izzó is ki fogja heverni a teljes leszerelést, hisz kapcsolatai révén erre minden 

remény megvan. Tehát: Izzóhoz való jövetelem nem olyan egyszer�en megold-

ható kérdés, már a fi zetés szempontjából sem. Újpesten ugyanis lényegesen 

kevesebbet keresnék. Azt hiszem, hogy ez a kérdés várhat néhány hónapot és 

addigra csak nyílik alkalom, hogy err�l személyesen beszélhessünk. Csepelen 

sok a munkám, Jóska változatlanul kibírhatatlan és elviselhetetlen, a Bank va-

lamivel szelídebb, most meg van ijedve egy kissé, viszont új, súlyos tehertétel 

a Helfgott-félék akadékoskodása. Ezzel a tényez�vel Neked is számolnod kell, 

ha esetleg hazajössz és dolgozni akarsz. Paulusszal egy ízben hasznosan be-

szélgettem, nagyon furcsákat mondott a múlttal kapcsolatban.”
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Egy hónappal kés�bb, 1945. július 20-án Aschner arról tudósítja családját, 

hogy a Vöröskereszt segítségével kapcsolat létesül Svájc és Budapest között. 

Alapos informálódás nélkül azonban nem hamarkodja el a visszatérést:

„Édes Jolikám!

A  Vöröskereszt autokolont [autókaravánt] indít Bécs–Budapest–Bukarest 

felé, személyeket is visz, de én nem mehettem ez alkalommal, mert ez az els� 

ilyen út, bizonytalan és viszontagságoknak ki van téve az ember, ennek pedig 

én még nem tehetem ki magamat. Szerettem volna, hogy visszafelé, mid�n 

már meglesz a tapasztalat, és ha ez jó, akkor Ti négyen jöjjetek el vele ide, de 

sajnos minden er�feszítés ellenére nem voltam képes, idáig […] a svájci be-

utazási vízumot megszerezni. Megkapom […] – legalább remélem – egynéhány 

héten belül, de akkor ez a kolon számotokra már elment. Dr. Sebestyén bará-

tom vállalta e levél vitelét és azt is, hogy 100 sv fr-t, 200 $-t visz Nektek útra 

ide. Ez a kolon még 3 levelet és kis csomagot Andrisnak hoz Nektek, remélem, 

megkapjátok mind, úgyhogy ezúttal nincs sok új közölnivalóm. Mindennap 

leúszom a tóban 19–20 fokos vízben a 400 méteremet, a  teniszt is nézem 

gyakran, mert volt itt versenyre a francia garnitúra, és holnap lesz angol–svájci 

football match. De ez mind semmi ahhoz a vágyhoz, hogy Benneteket végre 

lássalak! Remélem, mindenképpen nem fog már soká tartani. Levelet még 

mindig nem kaptam T�letek. Várjuk, hogy a mostani potsdami értekezlet 

számunkra is fog enyhítést, könnyítést hozni. [A második világháború európai 

szakaszának befejezését követ�en a szövetséges nagyhatalmak vezet�i 1945. 

július 17-ét�l augusztus 2-áig Potsdamban tárgyaltak. A  konferencia témája 

els�sorban Németország volt, de körvonalazták Ausztria, Olaszország, Lengyel-

ország, Magyarország, Finnország, Bulgária és Románia jöv�jével kapcsolatos 

elképzeléseiket is.]

Ölel, csókol számtalanszor Benneteket: Lipi”

A  levél és pénzküldemény célba ért, s  bár a személyes találkozás még 

messze volt, ett�l kezdve megindult a családi levelezés.

1945. július 31-ei keltezéssel Aschnernétól érkezett levél:

„Drágám!

Most már minden remény megvan, hogy ezt a levelet megkapod. Végtele-

nül örültünk saját kezed írását láthatni. Hosszú hónapokig vártunk erre, és ha 

igaz is mindaz, amit írsz, úgy nagyon megnyugtató. A mi életünk nagyon egy-

szer�, amit Pali már megírt Neked, és ha megkaptad, úgy csak ismétlésekbe 

bocsátkoznék. A mellékelt levélb�l több példányt ment el eddig. Többek között 

az az úr is elvitt egyet, aki a Tiedet hozta. Remélem, már meg is kaptad.

Mi itt lakunk a gyárban, azt már tudod, hogy miért és nagyon helyesen 

ítéled meg. Teljesen kifosztva semmi, de semmi nem maradt. Kivéve egy pár 

kép és törött ül�bútor, amit ide elhoztam, a szállítás viszont olyan drága hogy 

nem tudom érdemes volt-e. Én nem akartam, hogy esetleg ez is elvesszen, 

és azért próbálom megmenteni. Amit reméltem, hogy eladok bel�le, hogy a 

legszükségesebbet megvehessem, az lehetetlen, mert csak aranyat és ékszert 

lehetne eladni, és azt te is tudod, hogy nincs. Így hát megelégszünk ezzel, 

hogy az ellátásunk megvan. Pali és én közösen fi zetjük. Sokat dolgozunk, mert 

semmi segítségünk nincs, és a gyerek is hála Istennek sok munkát ad, szívesen 

csináljuk Klárival együtt, de sajnos rossz kondícióban vagyok, és így fárasztó. 
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De a remény, hogy már nem sokáig tart, ez adja az er�t hozzá. Ha hazajössz, 

majd keresünk egy kis lakást, szerényen berendezkedtük. Éljük a mi életünket, 

és ami még hátravan bel�le, nyugodtabb légkörben fog eltelni.

Kis Andris nagyon aranyos és értelmes, sokban hozzájárult, hogy a szomo-

rú id�ket is bizakodva töltöttük. Szaladni már régen szalad, de beszélni csak 

mostanában kezdett. Testileg szépen fejlett nagy gyerek és rossz, mint egy va-

lódi fi ú. A képekb�l a nagyításokat már mind elküldtük Neked, most már csak 

ez van, érdemes a gyerekét megnagyíttatni, amit ott is lehet.

A gyáriak elég fi gyelmesek hozzám, már az is, hogy 2 szobát kaptam, hogy 

a gyerekek is itt lakhassanak elég szép t�lük. Azonkívül én kapok egy tál ételt 

mindennap, és ha van valami juttatás (liszt, zsír, só, kenyér), úgy abból is ka-

pok, de csak én, a Te munkásságodra való tekintettel. Klári és Pali inkább bele 

tudnak illeszkedni a változott viszonyokba, nekem több id� kell hozzá. De �k 

fi atalabbak is egy pár évvel.

Nagyon várom azt az id�t, amikor elmondhatjuk egymásnak annak a 16 

hónapnak a történetét, amit távol egymástól kellett eltöltenünk.

Sokunknak hála, túl vagyunk a rosszabbik részén, de még nem vagyunk 

egyenesben. Nagyon igyekszem, hogy er�s legyek, Hozzád hasonló, hogy az a 

42 év, amit együtt töltöttünk, és amit ez alatt T�led tanultam, most hozza meg 

a gyümölcsét.

A család elég jól van, természetesen mindenkinek megvan a maga gondja, 

baja, de ami a f�, aránylag nagyon kevesen hiányzanak, és még van remény, 

hogy haza is jönnek. Amit elfelejtettem megírni, azt majd a levél viv�je elmond-

ja. A viszontlátásig ölel, csókol szeretettel: Jolid. Klári, Pali”

Aschner Lipót részben egészségügyi, részben politikai okokból csak 1947 

nyarán tért vissza Magyarországra. A család sosem kaphatta vissza az Apostol 

utcai villáját és vagyonát, de az Egyesült Izzót a különböz� kereszttulajdonlások 

miatt a hatalomra került kommunista kormány nem tudta államosítani.

Az egykori vezérigazgató élete utolsó napjáig a gyár alelnökeként dolgo-

zott; 1952. január 18-án, 80 évesen hunyt el.


